Museumslaget for NVIM
Protokoll fra årsmøtet 21.mars 2019 i Kraftstova.
SAKLISTE og del 1 av årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sakliste og innkalling
Valg av ordstyrer og referent
Valg av to personer til å underskrive protokoll og kontrollere stemmeresultat
Årsmelding
Regnskap
Budsjett
Bevilgninger
Innkomne forslag
Valg

Del 2 av årsmøtet:
Kaffi og mat
Informasjon om Kraftmuseet ved Anne Gravdal.
Kåseri om «Eit moderne mirakel» ved Anne Gravdal, Kraftmuseet.
Bjørn Seim ønsket velkommen til de 10 frammøtte og satte møtet. Det har blitt tradisjon at Vidar
Våde åpner årsmøtet med en historie. Denne gangen om broren Johnny Våde som var ansatt på
kraftanlegget i over 40 år. I anledning Vidar Våde sin 77 års dag sang de frammøtte bursdagssang.
Styreleder fortsatte med dagens sakliste.
1.

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

2.

Forslag til ordstyrer: Bjørn Seim
Forslag til referent: Anne Gravdal

Begge godtok vervet og ble enstemmig godkjent.

3.

Gunnar og Jane Leivestad ble foreslått til å underskrive protokoll og kontrollere
stemmeresultat.
Begge godtok vervet og ble enstemmig godkjent.

4.

Styreleder leste årsmeldingen. En nedgang på 22 medlemmer fra året før.
Ingen merknader.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

5.6. Kasserer Olav L. Strand gikk gjennom regnskap og budsjett. Forslag fra Gunnar Leivestad
om å registrere antall familiemedlemmer i et slikt medlemskap. Dette vil få opp antall medlemmer
til et mer realistisk nivå. Kasserer er optimistisk når det gjelder å verve flere bedrifter. En del
bedrifter har lagt ned, og på den måten avsluttet medlemskapet. Budsjettet er optimistisk.
Se eget vedlegg for regnskap og budsjett.
Regnskapet og budsjettet ble enstemmig godkjent.

7. Bevilgninger
Styret sine forslag til bevilgninger;
A. Bevilge kr.10 000 til Kraftmuseet for arbeid, trykk og forsendelse av medlemsbladet «Liv og
Rør». Forslag til vedtak: Bevilge kr. 10 000 til «Liv og Rør» - Forslaget ble enstemmig vedtatt
B. Bevilge kr. 10 000 til musikalen «Albert og Leonie»
Forslag til vedtak: Årsmøtet bevilger kr. 10 000 til musikalen «Albert og Leonie» - Forslaget ble
enstemmig vedtatt med kommentaren «Veldig positivt»!
C. Bevilge kr. 4 522 til kjøkkenutstyr til Buen i samsvar med vedtak fra årsmøtet 2017.
Forslag til vedtak: Årsmøtet bevilger kr. 4 522 til kjøkkenutstyr til Buen.
Forslagene ble opptatt og enstemmig godkjent.
8.
Innkomne forslag:
Forslag fra styret i Museumslaget om navneendring fra Museumslaget for NVIM til
Kraftmuseets Venner. Navnet blir ikke endret i Brønnøysundregisteret, da dette koster en del
penger. Det er gratis å opprette tilleggsnavn eller kallenavn. Det nye navnet ble enstemmig vedtatt.

9.
VALG.
Leder av valgkomiteen, Jan Fredrik Forsberg, var forhindret, nestleder Geir Engesæter orienterte
om valg og gjenvalg. På valg i denne valgbolken står følgende personer.
Leder

Bjørn Seim

2017-2018

Styremedlemmer

Vidar Våde

2018-2019

2019-2020

Olav L. Strand
2017-2018 – går ut
Eva Johanne Strand overtar
2019-2020

Varamedlemmer

Solveig Våde
Brit Andersson rykker opp

2017-2018 – går ut

Solfrid Kvam

2018-2020

2019-2020

Jane Ripley
2017-2018 - går ut
Monica Synnøve Knudsen går inn NY!
2019-2020
Jarle Vangen

2017-2018

Anne Christine Knudsen - NY

Revisor

2019-2020

Hallvard Kjørvik

2018-2019

Mette Haraldsen

2018-2019

Medlemmer i styret til Kraftmuseet fra Kraftmuseets Venner velges for to år. Styreleder sitt verv
endres til oddetall for at det skal samsvare med styrevervet i styret for Kraftmuseet.

Valgkomite: Geir Engesæter – leder
Jane Leivestad
Karin Rasmussen
Ingen andre forslag er hørt, disse er valgt og godkjent av årsmøtet.
Styreleder overrekker gave til Vidar Våde som har bursdag.
Pause med mat og kaffe.

Årsmøtet del 2:
Informasjon om og nytt fra Kraftmuseet ved Anne Gravdal. Kåseri om «Eit moderne mirakel» - kva
betydde vasskraftutbygginga for kvinner og husmødre.
Styreleder takket for oppmøtet, takket Kraftmuseet sin representant Anne Gravdal for innlegg og
for å være en god og pålitelig kontakt mellom Kraftmuseet og Kraftmuseets Venner.

Referent
Anne Gravdal
Kraftmuseet

Protokoll
Jane Leivestad

Gunnar Leivestad

